
رر كك ذذ بباشارة و مم ال كك به هه(( ذبهم بت رر شش بب بف ههالمؤلف: "  قال ))،   رم لل رع " واعلم بأ
هم((  تعالى: قال كما الغالب في هذا بالخير تكون إنما الباشارة أن هه بل

بر ى رش هب رل لة لف ي ا بيةا بح رل بيةا ا رن دد لف ي ال لة بو بر لخ قال: ] ما64)) [يونس: ال
ذلم وكذا، بكذا الباشرى لهم رع نن ف بق ت إذا الباشرى أ ذل الخير، في فهي رألط
يي تدت وإن بر بالخير رق اا، ذلك صا لرتعالى: ((  قوله في كما نعم، تأكي تد شش بب بو

بن لذني لل هناوا ا بم هلاوا آ لم بع لت بو بحةا لل لصةا لن ال رم بأ هه تت بل لنةا لر ي بج رج رن بت بهةا لم لت رح بت
هر بهةا رن بل ب تدت وإن ]،25))[البقرة: ا يي رر، فهي بالاشر رق ناش نما فالباشرى ذلل أن إ

بل ق كط ني تد، أو رت بق هم((  مثاله؟ وش الخير في فهي ألطلق ت إذا رت هه بر ى بل رش هب رل ا
لة لف ي بيةا بح رل بيةا ا رن دد لف ي ال لة بو بر لخ ))  ال

ششر(( :الطالب بب بف )). لعبةاد  
ب تدت وإن ))، لعبةاد  فبشر: ((الاشيخ يي ذلك ويكون خير فهي بالخير رق
اا كث ل تأكي تد لر ذم شش بب بو بن ((  لذني لل هناوا ا بم هلاوا آ لم بع لت بو بحةا لل لصةا لن ال رم بأ هه بل

لنةات ب تدت ] وإن25)) [البقرة: ج يي كن ذللاشر فهي بالاشر رق بل ت ه ل لك فيه ذقي
يرون وجماعة المؤلف نعم، التهكم؟ سبي ل على أو الحقيقة سبي ل على
ننها ك ت أ نن التهكم؛ سبي ل على ذقيل يي تدت فإذا الخير فيها الص ل ل فهو بالاشر رق
ككم باب من به نت رقتعالى: ((  قوله في كما نعم، ذبه، ال بك هذ لن بت لإ رن هز بأ لزني بع رل ا

هم لرني بك رل نن القول ] على49))[ال تدخان: ا رمراد: العزيز بأ تلك في الكريم ال
ننك ل الحال كب ل، ذمن ال تدنيا في الكريم العزيز أن ت أ كن بق قائ ل: يقول ق تد ولك

نن يي تدت إذا الباشرى إ نن حقيقتها على فهي بالاشر رق ذمن الباشرى أص ل وأ
برة باش بب برت فإن الوجه به يتغير ذبما العل م وهي ال ني والناشراح بالسرور تغ

برت وإن الخير، في فهي ني ربوس بالنقباض تغ رع كان ما فك ل ذللاشر، فهي وال
اا يثر بؤ برة على رم باش برى، فهو النسان بب كاش الخير، في الص ل في هي لكن رب
)) (أليم) بمعنى؟ أليم بعذاب فبشرهقال: ((  ثم نعم،

ذلم.الطالب كؤ رم  :
لهين ( عذاب( الول في الن شوف : مؤلم،الاشيخ وفي إهانة، )) ذو هم
ننه إيل م؛ ) ذو) أليم بعذاب((  الثاني بع ل ل ال بف هذا الول، ذمن أعظم أفعا
بلى إذا  يفع ل؟ بماذا الخير كت نلى الله آيات عليه رت اا و ذمن أعظم فهو مستكبر
بو ياشتري الذي رل الح تديث، له رب فالو بصا رب والثاني مهين، بعذاب ري ريصا

بب نن الحقيقة في واح تد والموصوف أليم، بعذا بله لك برة، أحوا يي بغ بت قال رم
لحيرة نيأت ي كةان الحةارث بن النضر وهاوالمؤلف: "  " ال

الحرث. : بنالطالب
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فيها حالطين ما الحارث همزة لكن الحارث ابن ل الحرث، : ابنالاشيخ
بط ق ق تد ألف، كن بتب، ول باللف ري كك ذلف (هذا) فيها مث ل رت والذال الهاء بين بأ
اا اة لكن ألف فيها رنطق اا ألف فيها إسحاق ل، كتاب اة. ل رنطق كتاب

...: الطالب
ننها كما كثير،  واج تد.. لطب موجودة هي ما القرآن في : لالاشيخ رتوج تد ق تد أ
ر ق ول اللف بن تقول ل، قائم؟ أنآ أكتب قائم) ه ل (أنا) (أنا مث ل بها رينط أ
نلة واو وبين بينها للفرق الواو بع تد ألف (قالوا) فيها ومث ل قائم، ذع ومع ال
رل بها رينط ق ذلك بط ق ما ل؟ و كن الحةارث بن"  يقول: الحارث لطيب، ذبها، ري
لجر الحيرة نيأت ي كةان لت بب فيشتر ى بني هت شدث العةاجم أخبةار هك بح هني و
بل بهةا لن مكة، أه اا ونيقاول: إ لمد بح هثكم هم شد بح بث هني تد أحةادني وثماود عةا
هثكم وأنةا شد بح بث هأ لر س أحةادني هلاون والروم فةا رح بت رس بي بثه بف حدني

بن هكاو هر رت بع وني يلف القرآن استمةا كؤ رم النضر" الله: "وهو رحمه يقول " ال
رنها نك ل فقط بالنضر وتعيي ننه ش ننها فالصواب قصور أ كيره، له عامة أ بغ ذل و
رذها كان التي الطريقة بهذه وسواء ذخ نت ذرها أو هو بي كي بغ في لنا سب ق كما ذب
رمو م فالصواب المثلة، رع اا الله رحمه المؤلف لكن ال كص دائم رخ القرآن بي
نر كما بالعمو م اا علينا م ياشرك الكفر عن تتح تدث التي اليات يحم ل كثير وال
رلها ذم اا.  مكة أه ل على بمن؟ على بيح دائم

رزول. باب في هذا .. :الطالب رن ال
يري تد هو لكن بأس، كذا. ل في قال: نزل ت لو هذا قص تده هو ما : ل،الاشيخ

ذم ل أن رصوص، هذا على العمو م هذا يح رخ اا ليس أنه والصواب ال به، خاص
صصا ليس لكن هذا في ي تدخ ل هو  خا

لنيقول: ((  بن لإ لذني لل هناوا ا بم هلاوا آ لم بع لت بو بحةا لل لصةا رم ال هه هت بل لنةا لم بج لعي لن )) ال
بكر إذا القرآن لطريقة ] وهذه8[لقمان: ذت بذ ذت الوعي تد آيا بمن وصفا

كقون ذح بكر الوعي تد ذلك يست ذت بع تدها بذ كع تد آيا ذلك يستح ق بمن وصفات الو
كله )) واليمان الصةالحةات وعملاوا آمناوا الذنين إنفقال: ((  الوع تد بح م

ذجب بما آمنوا يعني القلب، عليه الرسول قال كما وهو ذبه، اليمان بي
لته بةالله تؤمن أنوالسل م: (  الصلة لبه وملكئك لله وكت ورساو

لم لر الخر والياو الصالحات) يعني ) (وعملوا وشره خيره والقد
بل ك ل الصالح العم ل هو؟ ما الصالح والعم ل الصالحات، العما جمع ما رك

وسلم، عليه الله صلى للرسول والمتابعة لله شرلطين: الخلص بين
كرك؟ ذلك في ي تدخ ل وه ل رل الترك الت أنه نقول  ه ليـ.. ل الذي لطيب ل؟ و

ذم ل؟ بع
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ترك.... : الطالب
برن إذا لكن بعم ل، ليس الترك رمجرد الحقيقة في : التركالاشيخ نية به اقت ذن

ال؛ صار ننه عم بن ت إذا ل ذنية به اقتر صفا صار ال كفس ك كف للن بك ولهذا عم ل وال
اة هكتبت نيعملهةا فلم بسيئة بهم  من( الح تديث في جاء ) كةاملة حسن
ننه بركهةا إنهفقال: (  علتان ذكر لك لكئ ي لمن ت لرا ذلي، ذمن ) أي بج كج وهذا أ

كع ل الترك ه ل الخلف في الفص ل هو بم ل ذف بع ليس نقول: الترك ل؟ أ م و
بم ل ول بفع ل رنه نية به اقترن إذا إل ع صار؟ وش صار نية به اقترن إذا فإ

ال.الطالب : عم
فف فيه صار هذا؟ ما لكن عم ل صار .. :الاشيخ بهذا يكون وحينئذ ذللنفس ك

ال، العتبار لطيب. عم
بق تد م )) (لهم) خبر النعيم جنةات لهم الصةالحةات وعملاواوقوله: ((  رم

رفع مح ل في والخبر المبت تدأ ذمن والجملة مؤخر النعيم) مبت تدأ و(جنات
نن)، خبر رع وقوله (إ كم بج ننة، (جنات)  ذمع ت بج رج ذعها، باعتبار و وكذلك نعم، أنوا

ذبها باعتبار ذت بمع، مرا كج ننة الجنة؟ هي ما جنة وقوله: (جنات) جمع رت في الج
رر البستان هي اللغة يمي ت اللغة، في الشجار الكثي كن لنها بذلك رس ذج بمن رت
يطيه تستره أي فيها كان بغ رت ذلهذا و بي ت ف يم نما جنة، رس ذع تد التي الجنة أ رو

ننها المتقون ن تدها التي ال تدار فإ بع من ل ما فيها لوليائه الله أ من ول رأت عي رذ رأ

بع ت ذم بطر ول بس ذب على بخ باشر قل نرف أن فينبغي ،بب بع ب تد التي الجنة رت ذع رو
ربستان؛ الكبير الحائط هي الجنة ريقال ما ذبهذا، المتقون ننك ال كل ت إذا ل رق

ذع تد التي الجنة تعريف في هذا نن تاشعر ه ل المتقون رو المقا م ذمن لها بأ
ب ت ما والعظمة رله ركن ني بخ كب ل؟ ذمن بت ننك ل، بق التي النعيم دار هي تقول ولك

ن تدها بع نتقين الله أ رم من ل ما ذفيها ذلل من ول رأت عي رذ بع ت رأ ذم بر ول س بط على بخ
ذب باشر. قل

ذعيم) كلمة النعيم جنةاتوقوله: ((  بن بر تاشم ل جامعة )) (ال القلب رسرو
بف بتر ب تدن، و بب مم فالنسان ال نع بن ذره في فيها رم ذنه، ظاه يمكن ما ال تدنيا في وبالط
ذمع بت رنه تنعم من أن الغالب المرين، يج نن ب تد ببه فإ كزن في يغتم قل بأذى، رح و
ذمن نعم، رع من الناس و بم كج الجنة أه ل بالله- أما -والعياذ المرين بين بله ري

ننهم بمع فإ ذر بين لهم الله بج ررو نعم. أعلم، والله الب تدن ترف وبين القلب رس
...: الطالب
ره : ل،الاشيخ ننا ني بب ق ما في بب من بس لحاله. بيا

مل )) (خال تدين فيهةا * خةالدنين  النعيم جنةات لهم(( بق تدرة، فيها) حا رم
نررة قسمين: حال إلى تنقسم الحال أن اعلم بق ببها أن بمعنى رم صاح
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مس يب بل بت رل الن، بها رم برة وحا ن تد بق ننها بمعنى رم إن((  فهنا لصاحبها، ستكون أ
كع تد )) هذا النعيم جنةات لهم الصةالحةات وعملاوا آمناوا الذنين بو
اا؛ وليس كن خبر ب تدهم ب ل النعيم جنات قال: ي تدخلون ما ل بع نن و جنات لهم بأ
بل فيها خال تدين هم فيها) فه ل قال: (خال تدين ثم النعيم، ذ تدهم حا أو بها؟ بوع

رثوا؟ أن بع تد بع كب مل ولهذا يبعثوا؛ أن بع تد ري اا " أي رمق تدرة قال: حا ن تدر بق رم
ردهم ما الن إلى لنهم ذفيها؛ خال تدين فليسوا الن أما دخلوها، إذا فيها رخلو

ذعثوا ببع تد مل فنقول: إنها وعليه إليها، وصلوا ول رب نن ل يعني مق تدرة، حا إ
مس صاحبها يب بل بت رخلود وقوله الن، بها رم ككث هو (خال تدين) ال رم نما ال ال تدائم إ

نما ننه يعني الطوي ل وإ اا يكون ق تد أ ككث اا رم اا يكون وق تد دائم ال مكث فإذا لطوي
ب تد يك اا) فهو بالتأبي تد رأ اا وقي ل: (أب تد ننه ال تدائم؛ ذللمكث قطع يك تد ل به. رأ

)) عن تدنا حقةا الله وعد فيهةا * خةالدنين النعيم جنةات لهموقوله: (( 
ب تد مص تدران الن كع كع تد (و نن العه تد مث ل هو الله) والو ذع تد أ نه تد الوا ذللموعود يتع
ب تده بما بع م تد به، و كع ريقال: و ذعي تد، و بو رر، فيما فالوع تد و رس رسوء، فيما والوعي تد بي بي

ر تدوا محذوف عامله الله) مص تدر وقوله: (وع تد ذع رو ب تد أي:  رهم أو الله وع ب تد بع بو
ب تد الله كع اا قوله: (حقا) فهي وأما الله، بو نن مص تدر أيض اا عاملها ولك أيض

كقه محذوف ذح ري صقا التق تدير:  ره أو بح نق صقا، بح نك تد تعالى الله يكون فعليه بح هذه أ
ن تدها الخبرية الجملة ب تدين أك يك كين بمؤ ني بنو ر تدهما مع كع تد أنها أح ر تد الله و كع الله وو

بلف؛ ل وج ل عز كخ ننه ري ذلف ل ل ذقه ذلتما م الميعاد ريخ ذته، ص تد رق تدر رف و والخل
نما ذمن يأتي إنما للوع تد ر تد يكون أن أمرين: إ ذع اا الوا صل فليس كاذب بح م

بن أن وإما للص تدق، اا يكو بع تد، بما الوفاء عن يعجز لكن صادق عز والله بو
يقه في انتفى ق تد وج ل مه فهو المران ح نز بن مه الكذب، عن رم نز بن رم كجز، عن و الع

اا كان إذا ذز م العجز وعن الكذب عن رمنزه ك تدرة كام ل يكون أن ل رق وحينئذ ال
ر ق نق ب تد ما يتح بع نما نعم، به، بو اا) يعني فهو الثاني المؤك تد وأ ره قوله: (حق ر تد يك ريؤ
اا ره تأكي تد كق ذح ري اا و كع تد في التوكي تد زيادة ذمن وهذا حق رعد((  الو  حقةا الله و
ربه ل الذي العزيز )) وهو الحكيم العزنيز وهاو ذل مء يغ رعه شي ذمن فيمن
ذ تده إنجاز كع ذ تده، و رع ل الذي الحكيم ووعي بض اا ي يله في إل شيئ بح " (وهو بم

ننه العزيز) يقول رعه ل الذي الغالب المؤلف: إ ذذ ذمن شيء يمن وع تده تنفي
بب ق ولكن نعم، ووعي تده، نن لنا بس نزة معاني ثلثة له العزيز أ ذع -عيسى!- ال

رفها؟ بمن معاني ثلثة نفسه بها الله وصف التي  يعر
ذعزةالطالب بق تدر القهر :  وامتناع.  و
ذعزة القهر عزة : نعمالاشيخ ك تدر و ذعزة الق فمعناها القهر عزة أما امتناع، و

بلب ل الذي الغالب هو وتعالى سبحانه أنه كغ يعني عزيز ريقال: فلن ولهذا ري
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ذقتال الجهاد في غالب هر كتعالى: ((  الله قال وال نصرا الله ونينص
اا ك تدر عزة الثاني ))، عزنيز بر ذو أنه بمعنى الق ك تد نزة والثالث عظيم، بق ذع
ننه بمعنى امتناع ذمنه النقص، عليه يمتنع أ مض و بزاز قولهم: أر ذلألرض بع
ذة القوية كلبة الاش تدي تد العامية باللغة ونسميها عزاز، الص

عزا. : أرضالطالب
صلبة. قوية يعني : عزاالاشيخ

نقول: عزاز. نحن.. :الطالب
اا عزاز؟ : عن تدكمالاشيخ (العزيز) نقول: الن فصار ،أقرب اللغة في هم إذ
نتصف العزيز رم كته بالعزة، ال نزة ثلثة وتعالى سبحانه وعز ذع ك تدر أنواع:  ق
نزة ذع كهر و نزة ق ذع بناع، و ذت كم رة فأما ا نز كهر ذع بق ننه فمعناها ال مر وتعالى سبحانه أ قاه
ربه ل  شيء ذلك ل نزة وأما شيء، يغل ك تدر ع ذته في كماله فهو الق ننه ذا بر ذو أ ك تد ق

نما عظيم، ي ل عن امتناعه فهو المتناع عزة وأ بص رك رله: وأما وعيب، نق قو
ن تد م (الحكيم) فالحكيم ننه لنا تق ككم من ماشت ق أ رح بمة، ال كك ذح ككم وأما وال رح ال

مم كك رح في نوعان:  ذري، كون ب تد مم بق كك رح في و ري، شرع بما دين ذمن الرس ل به جاءت ف
أحكا م هذه والنواهي الوامر
: شرعية.الطالب
بما دينية، : شرعيةالاشيخ أراد إذا أمره إنمةا((  والتكوين بالخل ق يتعل ق و
ككم؟ )) فهذا فيكاون كن له نيقاول أن شيئةا رح

: كوني.الطالب
ري،الاشيخ نن ثم : كون كين هذين إ بم رحك رة وهي بالحكمة مقرونان ال بق بف رموا

بضع معناه: أن الصواب وموافقة الصواب، ن ل بي ذعه، في شيء ك ذض فك ل بمو
ذمه الكونية الله أحكا م ذمن شيء ننه الاشرعية وأحكا يكون ما غاية في فإ

يله، مطابقة ذمن يكون ما غاية وفي الصواب ذمن بح بم ب ق ما ذل بل اا الله خ شيئ
اا به بف برع ول بس اا بش اا شيئ مخلوقاته وك ل حكمة فإنها ماشروعاته ك ل ب ل سفه

نن لنا وتق تد م حكمة، اا الحكمة أ ذحكمة أيض نية نوعان:  ذئ نية، وحكمة غا ذر رصو
نن معناها الصورية بنة الصورة هذه على الاشيء أ ني بع رم ذللحكمة، مواف ق ال
نية نن معناها والغائ رمودة، وغاية ذحكمة له الاشيء هذا إنجاز أ نعم، مح

))  الحكيم العزنيز وهاو((
بل ق((  بم تد )) أي ترونهةا عمد بغير السمةاوات بخ بع بد جمع ال بما وهو ذع

كن صادق وهو السطوانة ال عم تد ل بأ عم تد بغير السماوات " (خل ق أص
ريطل ق سماء السماوات) (السماوات) جمع ترونها) (خل ق رء و على السما
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بل، ما ك ل ريطل ق بع ذت السماوات على و كيها المخصوصة، الجرا م ذا وأ
رمراد هنا؟ ال

المخصوصة. الجرا م : ذاتالطالب
نز الله خلقها المخصوصة، الجرا م ذات : المرادالاشيخ بم تد، ذبغير وج ل ع بع
بم تد بع بماد جمع وال لها ليس يعني المعروف، ويقول: كالسطوانة. العمود ذع
رلها، أعم تدة ذم كح نن المعنى وه ل بت اا لها أ بم تد برى؟ ل بع رن أو رت ننه المعنى أ ل أ

ب تد بم لها؟ بع
لها. عم تد : للطالبا

بم تد ل تقول: إنه اختلفا فيه: الاشيخ قال: " المؤلف جرى عليه وهو لها، بع
مق وهو بم تد ل بأن صاد ال بع ننه " بمعنى أص رلح أ له ليس تقول: هذا أن يص
م تد بم برى، بع بتفى فإذا يعني رت رتها ان ك ت رؤي بف بت كن ننه ذهي؛ ا كما لرأيناها كان ت لو ل
برى نما السماء، ن برها لم فل ننه فالمعنى ن بد ل أ بعضهم: نعم وقال لها، روجو
م تد لها ليس هي بم نن بع ب تد على يعود قوله: (ترونها) ل في الضمير لك بم بع ال
)) أي: ترونهةا عمد بغير السمةاوات خل ق((  السماء على يعود إنما

ب تد ل كذلك (ترونها) أي: السماوات كذلك، السماوات بم بعض وقال لها، بع
نن برى. ل لكن عم تد لها ترونها) أن عم تد قوله: (بغير معنى المفسرين: إ رت

ب تد ل أنه والصواب بم ذته أمسكها تعالى الله وأن لها، بع بر ك تد رق تعالى: قال كما ب
هك((  لس رم هني بء بو بمةا لس رن ال بع بأ بق بل ى بت لض بع رر ل

ب لل ا له لإ لن رذ لإ ]،65))[الحج: لب
بم تد لها يكون ل أن الق تدرة، في أبلغ وهذا وج ل، عز الله ق تدرة في أبلغ بع
نعم. 

محسوسة.  غير عم تد يعني نراها ما بس عم تد لها يكون : احتمالالطالب
ل أو ترونها عم تد معنيان: بغير لها الية المعنى الن نفسه، هذا : إيالاشيخ

ب تد بم بم تد أي: لها ترونها عم تد بغير لها، بع برى، ل لكن بع ذهمتم؟ رت والمعنى ف
رجه؟ كيف الول المعنى ولكن الصحيح، هو الول تخريجان له تخري

ننكم يعني السماوات على قوله: (ترونها)(ها) تعود يكون أن أح تدهما أ
رن الثاني والقول لها، عم تد ل فهي لها عم تد ل كذلك ترونها على (ها) يعود أ
بنها عم تد أي: بغير العم تد مق وهو ترو ال، عم تد لها ليس بأن صاد تقول: كما أص
مد المكان هذا في ليس فيه المعنى: ليس عم تد فيه المعنى: ما أراه عمو

رح عم تد قوله: ل أعنى وهذا عمود، بص قال وق تد الله ق تدرة في وأبلغ لها. أ
لسكتعالى:  الله هنيم )). بإذنه إل الرض عل ى تقع أن السمةاء (( و

ال رواس ي الرض ف ي وألق ى ترونهةاقال: ((  بفعة )) جبا ذت " رمر
بي) جمع الرض (في وضع (ألقى) بمعنى ذس بية بروا ذس الرواسي وهذه را
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ر ل الجبال هي رله ذلك ودلي بلتعالى: ((  قو )) فهذه أرسةاهةا والجبةا
بي فهي الجبال هي الرواسي اا وهي بنفسها، رواس بية أيض ذس لألرض رمر

بتة يب بث بكم) " (تمي تد المؤلف: (أن) ل )) قال بكم تميد أنوقوله: ((  لها، رم
ن تدر نن موجود وهذا نعم، (أن)، بع تد (ل) النافية فق ن تدر ق تد (ل) النافية فإ بق رت

ذفها، (أن) مع بع تد رتظهر)] [أظنها .. وق تد حذ مث ل زائ تدة (أن) وهي  بع تد(
لمن ش يء عل ى نيقدرون أل الكتةاب أهل نيعلم لئلتعالى: ((  قوله

الكتاب أه ل يعلم والتق تدير: لن (أن)، بع تد (ل) زائ تدة )) فهنا الله فضل
رل بذف وق تد يق تدرون، أ اة وتكون رتح بر ن تد لميد أل((  الية هذه في كما رمق بكم بت

ره رن نن المعلو م ذمن )) ل ب تد أن ذلج ل الرواسي هذه ألقى ما الله أ بهم، تمي
ألقاها وإنما

تمي تد. : لئلالطالب
بنها (ل فتكون تمي تد : لئلالاشيخ ني بع ذربين: أنه بعض وقال السياق، هنا)  كع رم ال

ن تدر (ل) ب ل تق تدر ل مم ريق بة مناسب اس ب تد أن أي: كراه وقالوا: نعم، بكم، تمي
نن بر لئل أولى؛ هذا إ يس بت رنف ذي الثبا تمي تد ل قلنا: التق تدير: أن إذا لننا بالنف

نسرنا بة فإذا بالنفي الثبات بكم. ف نفسر فإننا بكم تمي تد أن قلنا: كراه
بت الثبات كث ل نظير له وهذا المضاف، تق تدير على لكن بإثبا تعالى: قوله ذم

شين((  بب مب البيان )) ه ل تضلاوا أن لكم الله هني ذلع تدمه؟ أو للضلل سب
ذمه.الطالب ذلع تد  :
ااالاشيخ يين : إذ بب ري بة لكم الله المعنى:  كن قول، تضلوا. على أن كراه ل أو: أ

)) (تمي تد) يقول: " بكم تميد أنوقوله: ((  نعم، آخر، قول تضلوا. على
رم" تتحرك هك لب نسر   بف ب تدان الله رحمه المؤلف ))  بي بم كل رن والصواب ذبالحركة، ا أ

ره الحركة رمجرد وليس الضطراب، وهو خاصة حركة المي تدان ألقى فالل
نن وذلك تضطرب، ل أي تمي تد ل حتى رواسي الرض في الرض ل

نن الماء على موضوعة ماء، ناحية ك ل من الرض جوانب جميع فإ
ذضع إذا والجسم نل ويضطرب يتحرك الماء في رو ل ويضطرب يتحرك ل؟ و

رظ شيء ذمن رب تد فل كذلك كان فإذا شك، هو الاشيء وذلك توازنه، يحف
تضطرب ل حتى الرض على فيها الجبال وج ل عز الله فجع ل الجبال،
البروج علماء وعن تد تضطرب، أن بكم) يعني تمي تد وقوله: (أن بالناس،

ذعل ل الحكم هذه ذمن يعني مء وال رر الماكن بعض في لنه كثير شي تكث
رة العظيمة الجبال ر ل الماكن بعض وفي الكبيرة، الطويل ذق إلى يرجع وهذا بت

بفى وق تد وج ل عز الله خلقها التي الحكمة كخ العلماء عن تد لكنها علينا بت
معروفة. 
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....:الطالب
الفوائ تد.  في الله شاء إن يأتي : هذاالاشيخ

نث) بمعنى دابة كل من فيهةا وبثقال: ((   بب بر )) ( باش نزع بن بو (فيها) أي و
ذمن الرض في نبة ك ل ( ب تدا بة) ال نب ي ل ذمن أي فاع ل اسم دا بس رك بة، نف فهي داب

نب من فاع ل اسم رب بد ر تد بب إذا بي بر باشر، بض بن نبة و بل ق وال تدا اا ريط ذت على عرف ذا
بل ق الربع، رتط اا و بف في أيض رص رعر بخ نما فقط، الحمار على أ في معناها أ
نب ما ك ل فهي العربية اللغة مء الرض على بد على أو أربع على يماشي سوا
ذنه على أو أكثر على أو اثنين نمى ذلك رك ل رجلين على أو بط بس بر دابة، ري باش بن
رب هذه الرض في  وج ل عز الله بة ال تدوا نن عظيمة؛ ذلحكم هذه ذمن ل

رع نافع هو ما ال تدواب ذف بت عنه، الناس فيحترز ضار هو ما ومنها به، الناس وين
رفه ضرر ول فيه نفع ل ما ومنها فيه  وج ل عز الله جع ل بما الناس فيعر

بل به يعرفون اليات ذمن ذة كما ذته الله ق تدر الماضية  فالشياء... وحكم
رتها؟ ظاهرة رع ماذا؟ مث ل حكم ر م العباد نف ذنهم مصالح وقيا رهم دي بيا ردن بها و

كث ل ذله ذم رمتعالى: ((  قو بل بو روا بأ بر لنةا بني بنةا بأ رق بل رم بخ هه لمةا بل رت لم بل لم بنةا بع لدني رني بأ

امةا بعةا رن رم بأ هه بهةا بف بن بل هكاو لل بهةا*  بمةا بنةا رل لل بذ رم بو هه بهةا بل رن لم رم بف هه هب هكاو بهةا بر رن لم بو
بن هلاو هك رأ رم*  بني هه بل بهةا بو هع لفي لف بنةا هب بم لر بشةا بم بفل بو بن بأ هرو هك رش كفع، )) هذا بني بن

ذمنها رر هو ما و رر هذا ضا ذقه؟ ذمن الفائ تدة وش الضا خلقه ذمن الفوائ تد خل
رن ذمنها كثيرة ذل بيا ذة بكما اا كان حيث وج ل عز الله ق تدر ب ق أن على قادر رل يخ

بحة، منفعة فيه ما بل ك ل مضرة، فيه وما ومص ر ق فالك كل ك ل الله بخ رك نبة وال بدا
ك ل رر، وهذا نافع هذا ذلك ومع بماء، ذمن والك رل هي أكبر أيها العقرب ضا و

البعير؟
كبير. : فرقالطالب
بية العقرب ذلك مع  لكن.. أكبر البعير أن أقول أني يحتاج : ماالاشيخ ذذ مؤ
نرة ذعير ضا يري تد ذلما يقوده الصغير الطف ل يأتي البعير تج تد بالعكس، والب

نن الثانية الحكمة حكمة، هذه معه، فتماشي رف النسان أ ذر بر بذلك يع ك تد ق
ذسه يرد النسان هذا نف بم بت هذه في نفسه ق تدر يعرف المستكبر الم

اا يقال: إن ولهذا الماضية، المخلوقات ذلك اا بم اسا كان جبار بله جال ذمن وحو
بله بمن العلم أه ل كل ق ذمن الحكمة هي يقول: ما فكان حو الذبابة؟ هذه خ

بم أن ذلك ذمن رج ل: الحكمة له فقال ذغ مثلك، الجبابرة أنوف بها الله رير
بقع الذبابة  هذه.. نعم، يي أنف على ت من هذا ، عليه وتذرق إنسان أ

ذرف أن الحكمة ك تدر النسان يع ذسه، بق ننك نف ذة إلى بالنسبة ضعيف وأ نو الله رق
بنة ضعيفة باشيء ليس ت البعوضة وج ل، عز ذهي كض ذلك ومع بم ذق ذجع رت كض بم
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هذه خل ق في الثالثة الحكمة ،الحكمة ذمن فهذا ينا م ل حتى النسان
ذذيات نن المؤ نن يعرف حتى والعذاب بها اللم يذوق النسان أ غير العذاب أ

رب له ملئم ذج ريو وج ل، عز الله لطاعة إلى الله معصية ذمن النفور ذلك له ف
نن الرابعة الحكمة ب م أن  على.. يحمله ربما النسان أ أن ينبغي بما يقو

ب م مر كذلك؟ أليس والذكار الوراد ذمن به يقو ذرد ق تد الناس ذمن كثي ويقرأ يو
رن شيالطين شان على هو مو الذى ذمن يعصمه ما ذج اا ولكن ال مما خوف

اا يؤذيه رس نرب شيء وهذا ح رماشاه تد، رمج الثقات الناس بعض لي حكى و
ننه ذته ذمن كان أ ليلة ذات يقول: فنسيتها ليلة ك ل الكرسي آية يقرأ أن عاد

ر ت كغ ذ تد رل ذ تد غ نعم، النو م، بع تد ف ننه رل مء الله ذمن عن تده ليس ل بمن حافظ، شي و
ربه ول حافظ الله ذمن عليه يزل لم ليلة في قرأها ،يصبح حتى شيطان يقر
نث وتعالى سبحانه الله أن الحكم ذمن هذه ال تدواب هذه ذمن الرض في بب

نما المؤذية، بع ل ما أ نن ال تدواب من ضرر ول فيه نف كل النسان فإ ذ تد بت به يس
مط وتعالى سبحانه وأنه وج ل عز الله حكمة على ذج تد شيء، بك ل رمحي هذه بت

بعها تحصي أن تستطيع ما أنواعها كثرة على ال تدواب ال أنوا عن فض
ذدها، قال مصالحها، ذمن هو لما اله تداية تعالى الله أعطاها ق تد بالك ما أفرا
نما والسل م الصلة عليه موسى (( موسى؟ يا ربكما فرعون: من له قال بل

رأي ت إذا )) وأن ت هد ى ثم خلقه ش يء كل أعط ى الذ ي ربنةا قةال
ذتها إلى وج ل عز الله ه تداها كيف الصغيرة النملة هذه ذتها مصلح ومنفع
ذخر كيف ن تد ربه وكيف لها القوت بت رل كج يسر وكيف بعي تد ذمن ت بك الحبوب ألطراف رت
رب ت ذمنه الذي السر كن رره بت يس بك ذزنه أن قب ل رت ذت رب ت؛ ل حتى لماذا؟ تخ ننه ين إذا ل
رب ت فإنه والن تدى المطر جاءه كن يسر إذا لكن ي سره السر هو الذي أعله رك
رب ت الذي ننه ذمنه ين رب ت، ل فإ بمها الذي بمن ين هي وج ل، عز الله هو ذلك؟ أله

نرج ت ول م تدارس في درس ت ما نية في قرأت ول الثانوية ذمن تخ يل رعلو م رك
كن نلمها الذي هو وج ل عز الله لك رت ذلك، ع حول الن تدى جاء إذا أنا شاه تد

رر الماء بيوت بذ رر وحولها النخلة تسقي عن تدما ال أولدها إلى الن تدى ويجي بذ
كتها أنا اة أولدها في تأخذ شاه تد ك ت بع تد ما نعم، ،ذبيض أولدها لهم حامل بي بح

ل حتى الماء؛ هذا عن به تخرج ول تدها حاملة ذمنها واح تدة ك ل تج تد الن إلى
ببه بكه، أو ريصي ر ل عز الله آيات ذمن هذا ريهل نين وج بب بت الله حكمة النسان ذبه بي

ننه وج ل عز ذحيط شيء بك ل وأنه عليم واسع وأ شيء عليه يخفى ل وأنه رم
دار مفتاح في الله رحمه القيم ابن ذكر وق تد السماء، في ول الرض في

بء المور هذه ذمن السعادة بر عجيبة، أشيا بك بذ بر أنه و ذك ابن السل م ذلاشيخ رذ
نن تيمية ال أ بع رج بض كعم من شيء بو رط نرة ال بذ نرات ذمن ذل ذت فلما الذ كعم رأ الط
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بله أن استطاع ت ما هذا ذم كتهم، أخواتها إلى فذهب ت كبير، تح بخ بر فاستص
بع أقبلوا  يقول: فلما.. فجاءوا بز كعم بن رط نرة مكان في يبحثون جعلوا ال الذ

اة فوضعه فرجعوا، شيئا وج تدوا ما وهم جلبتهم التي ذني الذرة وج تدته فلما ثا
نما هارفع أقبلوا لما ولكن فجاءوا فاستصرختهم أخواتها إلى ذهب ت بل لم ف
كر يقول: فاجتمع كذلك بهم فع ل الثالثة المرة في رجعوا شيئا يج تدوا بذ ال
مجبولة النفوس جميع لن السل م: هذا شيخ  وقال.. فقتلوها، عليها
كغض على ك ت ذهوه نعم، أي الظالم، الكذاب رب كتهم عليهم كذب أخذتهم ظلم
مء وهذا نعم، شيء، ل والنتيجة وعناء وتعب بيوتهم من إذا عظيم شي

نم ل ذج تد المور هذه النسان تأ وبث((  نعم، الله، سبحان العجاب العجب بي
كل لمن فيهةا فأنبتنةا مةاء السمةاء من وأنزلنةا دابة كل لمن فيهةا
ركم الغيبة عن التفات )) (أنزلنا) يقول: " فيه كرنيم زوج ذ تدي كه بي الله " {

بلكم} فيه ويصلح ب ق (أنزلنا) وق تد المتكلم إلى الغيبة ذمن التفات با لنا سب
بلطب تنبيه اللتفات في الفائ تدة أن رمخا ننه القارئ أو ال أسلوب تغير إذا ل

ن تد ل الكل م برة هذا: بيان في الثاني الفائ تدة وهنا ينتبه، أن رب رق تد نن ال الرض أ
برة ذق بت كف زوج ك ل ذمن فيها فأنبتنا ماء السماء ذمن (وأنزلنا السماء إلى رم

اء السماء ذمن كريم) أنزل رمراد المطر وهو ما رلو هنا بالسماء وال رع وأن ال
رفوظ السقف هي الذي السماء ذمن ينزل ليس المطر ذزل وإنما المح بين

رو. ذمن رل رع ال
بنةا((  رت )) (كريم) يقول كرنيم زوج كل لمن((  الرض )) في فيهةا فأنب

ذمن كنف زوج ك ل المؤلف: " ( ذص كنف) تفسير كريم)  ذص بسن" ( ذلـ(زوج)، بح
بسن) تفسير بح ذعن تدي و( بسن هو الكريم أن لـ(كريم) و بح ذزيادة ال ما وهو و

ذفع ننه النبات هذا ذمن به الناس ينت مء رج ل كأ بطا كع ذطي ذم ذ تدق ريع ريغ الخير على و
مت فهو ببا بسن بن كنف بمعنى يأتي والزوج فيه، ما بسبب نافع ذلك ومع بح ذص ال

كنه بخرتعالى: ((  قوله وم ذمنه أزواج شكله من وآ ذو تعالى: (( قوله )) 
بفهم )) أي وأزواجهم ظلماوا الذنين احشروا بلهم أصنا والله وأشكا

. أعلم
لمنيقول: ((   ذره )) إلى الحدنيث لهاو نيشتر ي من النةا س و آخ

ك م الية هذه من ريستفاد بكن بمن ذ كر كهو إلى ي فيه؛ خير ل ما وهو الح تديث بل
آخره. )) إلى نيشتر ي من النةا س ومنلقوله: (( 

ذمن ذ تدها و ذريم فوائ ذغناء؛ تح نن ال بسم مسعود ابن ذل ننه هو إل إله ل بالذي أق أ
رر الغناء، نجة الصحابي وتفسي ذكم ذهب حتى رح العلم أه ل ذمن وجماعة الحا

نن إلى بره أ تفسي
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المرفوع. حكم : فيالطلبة
ككم : فيالاشيخ نك ول المرفوع، رح نن ش ذم ل الغناء أ بت كاش رم ذة على ال بل ل اللهو آ

ننه شك كفس لن حرا م؛ أ بنها حرا م اللهو آلة ن عليه الله صلى الله رسول قر
ذزنا وسلم كمر بال ح تديث ذمن البخاري صحيح في كما فقال والحرير والخ

لنالشعري: (  مالك أبي بن مم ليكاو لت ي لمن أقاوا لم بن أ دلاو لح بت رس بر بني لح ال
بر لرني بح بر وال رم بخ لز ف وال بعةا بم ننها على (يستحلون) دلي ل ) فكلمة وال أ

ذدهم إما لها واستحللهم حرا م ننها باعتقا نما حلل أ ذلهم وإ ب ل إياها بفع فع
ي ل ذح بت كس رم الن والموجود يبالي، ل الذي لها ال

: المرين.الطالب
نن : المرانالاشيخ ن ل بمن الناس ذمن فإ بح بت بالله والعياذ المعازف هذه اس

ذمنهم حلل، وقال: أنها ر تد بمن و ذق كع ل طهاريخال لكنه تحريمها يعت ي ل ذف ذح رمست ال
ركم ول نعم، مبالة ب تدون لها نن نر رغ ذبها النهماك ذمن اليو م الناس فيه وقع ما بي

ننه بح فإ مر لها أصب ذبهم على عظيم تأثي ذنهم رقلو ذكهم، ودي إلى وانظر وسلو
بلون بت كب رم رهم ما بالله- يكون -والعياذ المر بهذا ال كم رهم المر، هذا إل به ر تد و بع كب أ

ولهذا نعم، والسنة، القرآن وعظ وما والسنة القرآن معرفة عن الناس
بكر رض بذ ننه العلم أه ل بع كب يجتمع ل أ كب الغناء رح رح ذب و وج ل، عز الله كتا
القيم:  ابن قال ،نعم

دب                لب هح دب الكتةا هح لن و بنةا ألحةا لغ تد قلب ف ي        ال بعــبــ
بعةان ليــس لمــ  نيجتــ

الغناء )) لطيب الله سبيل عن ليضل الحدنيث لهاوهنا: ((  قال ولهذا
ذة ب تدون بل كهو آ ذص ل وق تد حرا م هو محر م على اشتم ل إن حكمه؟ ايش بل إلى ي

ي تد ياشرك ح يو على اشتم ل لو كما ال رل رغ ك تدح في ال صا أح تد بم رلو ذص ل رغ إلى به بي
اا يكون وق تد الخال ق، درجة نرم بح اا رم كسق ذف بتم ل لو كما و تحقي ق على اش

كس ق ذف رجون ال رم به وما وال بب اا يكون وق تد ذلك، أش نرم بح بم رم ببة تحري ذغي لو كما ال
كب كان رس اا بي كخص اا، بش نين بع ننه المهم رم نما درجات، أ اا كان إذا أ ننه رمباح شك ل فإ
ننه اللهو ذمن أنه ذعين إذا لك رت كس كث ل فيه حرج فل رمباح شيء على به ا غناء ذم

نمال رع كنون الذين ال بغ كووا أن ذلج ل ري بق بت رضى الصحابة كان وق تد ذلك، على بي
ذر في عنهم الله كف والسل م الصلة عليه والرسول يرتجزون الخن تدق بح

رهم رب ذجي يقول: ري
لمـــــدا بةانيعـــاوا الذنين نحن                      الجــهةاد عــل ى      همحـــ

بنةا مةا لقـــي بدا بب ببــ أ
رهم والسل م الصلة عليه والرسول  رب ذجي ويقول: ري
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بر ل اللهم                     لل خي بر إ لخرة خي النصــةار فةارحم      ال
همهةاجـــــرة وال

رق ل والسل م الصلة عليه ... الرسول رز التراب ين ذج بت كر بي بن الله عب تد بقول و
رواحة: 

ول      اهتــــدنيــــنةا مةا أنـــت لاول اللهم                    
بنةا رقـــــ لد بصــــ بنــةا ول ت ري للـــــ  صــــ

بلـــــــــن                     لز رن لكــــــــــينة فأ عـــــــــليــنةا س
لت شبـــــــــــ شث بم و رينةا إن القـــــدا بق  ل

لن                     بلــــــــــــ ى إ هل رد ا راوا قـــ بغ وإن      علينةا ببــــــ
اة أرادوا بنــــ ريــــــنــــةا فــــتــــ  أبــــــ

ددالح تديث: (  راوي عنه الله رضى عازب بن البراء قال هم بته بني صاو
لرهةا لخ رم تد لبخآ بي بته، )  بنة ذمن فيه ذلما به بأس ل فهذا صو العم ل على العا

ذمنه رء و ب تدا ذب ل ذح ننه ال ذإ ب تدى كان بف كح ب تدي بين ري والسل م الصلة عليه الرسول ي
نن الب ل؛ في ب تداء ل ر تدها الب ل ذح اا يزي كاشي ذرعو بم أحوالها ذمن يذكرون فإنهم رتس

بسن كان إذا الحادي يح تدو عن تدما عجيبة أشياء غير ذمن تماشي..  الصوت بح
ررود أنجشة نيةايقول: (  والسل م الصلة عليه الرسول كان ولهذا نعم، ،ش
اةا لرنير لرفق باوا بق بها نعم، ذبالنساء، ) يعني لبةال به نب بش ب ق أن ذلج ل بالقوارير و رف كر بي

بثر؛ ذبها نن أك ذرير ل نسر، الحركة بمع القوا بك بت الغناء نقول: إن أن فالحاص ل بت
كرت اللي الحكا م له حرا م فهو الن الموجود هو كما لهو بآلة اقترن إن ذك
نك ول ننه ذفيه؛ ش رواه الذي الشعري مالك أبي ح تديث في داخ ل ل

بب ل حرا م فهو البخاري بسب على فهو بخل وإذا فيه، ري .. بح
ذمن نن الكريمة الية فوائ تد و كهو أ اا الفع ل بل ره ل يجوز ل أيض أين ذمن فيه التسا

كؤخذ؟ نن القياس )) فإن الحدنيث لهاوقوله: ((  ذمن ري كع ل لهو أ ذف كذلك؛ ال
نن ن ل ل رك مو ال كه رع بل بضيا كق ت، و ذزي تد ل التي فاللعاب هذا وعلى نعم، بو النسان بت

اا نوة ول بناشالط ر ل الوق ت بها ويضيع رق رخ ك تد بهذا.  في بت
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